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PENDAHULUAN 

    

 

 

 

 
Banyak ulama yang menyusun dan mengumpulkan 40 hadits dalam aneka cabang pembahasan – 
yang selanjutnya dikenal sebagai Al ‘Arbaa’in – diantara yang paling terkenal secara mutlak 
adalah Al ‘Arbaa’in Al Imam An Nawawi rahimahullah. Sehingga tidaklah disebut Al ‘Arbaa’in 
maka yang langsung terbayang adalah Al ‘Arbaa’in Al Imam An Nawawi rahimahullah. 
 
Sebenarnya beliau rahimahullah bukanlah yang pertama – terakhir dan satu satunya yang 
menyusun Al ‘Arbaa’in, sebut sebagai contoh Al Imam Al Ajurriy rahimahullah ( wafat 360 H ), Al 
Imam Al Baihaqiy rahimahullah ( wafat tahun 458 H ) dan dimasa sekarang ini Syaikh ‘Abdullah 
Al ‘Aqil rahimahullah dengan bukunya Al ‘Arbaa’una fi Fadhli Al Masaajid wa ‘Imaraatiha1 
yang beliau riwayatkan dengan sanadnya sampai kepada imam imam ahli hadits. Maka untuk 
mengikuti jejak langkah ulama, saya berusaha dengan segenap kemampuan saya untuk 
mengumpulkan 40 hadits terkait dengan ilmu dan saya beri judul “ 40 Hadits Tentang 
Keutamaan Ilmu dan Keutamaan Menuntut Ilmu “ 
 
Semoga usaha kecil ini membawa manfaat bagi saya – orang tua saya – anak dan istri – serta 
seluruh kaum muslimin, dan memperberat timbangan amal dihadapan Allah  , untuk 
menghadapi suatu hari dimana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali bagi orang yang 
menghadap Allah  dengan hati yang selamat. 
 

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabbnya 

Abu Asma Andre 
5 Muharram 1439 H 

 

                                                             
1 Alhamdulillah kitab ini sudah saya terjemahkan. 
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Hadits 1  

Dari Anas bin Maalik  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Menuntut ilmu kewajiban atas setiap 

muslim.” 

 

HR Ibnu Majah no 224, Ibnu Abdil Barr dalam Jaami’ 1/8-9, Ath Thabraani dalam Ash Shaghir, 

hadits ini lemah disebabkan kelemahan perawi yang bernama Hafsh bin Sulaiman, akan tetapi 

menjadi hasan disebabkan banyak jalurnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al Mizziy, Al Albaniy, 

Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baaqi dan selainnya. Dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Shahihul 

Jaa’mi no 3808 – 3809. 

 

Hadits 2  

 
Dari Abu Hurairah  berkata : saya mendengar Rasulullah  bersabda : “ Dunia ini terlaknat dan 

terlaknat yang ada didalamnya kecuali yang mengingat Allah dan yang berkait dengannya, orang 

alim dan orang yang belajar.” 

 

HR At Tirmidzi no 2322 dan dia berkata : hadits hasan gharib, Ibnu Maajah no 4112.  

Dihasankan oleh Al Albaniy dalam Shahihul Jaa’mi no 1609 dan Ash Shahihah no 2797. 

 

Hadits 3 

 
Dari Abu Musa  dari Nabi  beliau bersabda : "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah 

mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. 

Diantara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-
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tumbuhan dan rerumputan yang banyak, diantaranya ada tanah yang keras lalu menahan air 

(tergenang) sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk 

menyiram tanaman, diantara yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak 

dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman, perumpamaan itu adalah 

seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfa'atkan apa yang aku diutus 

dengannya, dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak 

dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus 

dengannya." Berkata Abu Abdullah : Ishaq berkata : "Dan diantara jenis tanah itu ada yang 

berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh dan diantaranya ada padang sahara 

yang datar." 

 

HR Al Bukhari no 79 dan ini lafadznya, Muslim no 2282 

 

Hadits 4 

 
Dari Qais bin Katsir ia berkata : seseorang dari Madinah mendatangi Abu Darda`  di Damaskus, 

Abu Darda` bertanya : "Apa yang membuatmu datang kemari wahai saudaraku?" Orang itu 

menjawab : "Satu hadits yang telah sampai kepadaku bahwa anda menceritakannya dari 

Rasulullah ." Abu Darda` bertanya : "Ataukah engkau datang karena keperluan lain?" Orang itu 

menjawab : "Tidak." Abu Darda` bertanya : “Mungkin engkau datang untuk berniaga?" Orang itu 

menjawab : "Tidak, aku datang hanya untuk mencari hadits tersebut." Abu Darda` berkata : "Aku 

mendengar Rasulullah  bersabda : "Siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

akan memudahkan jalannya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya 

karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan 

oleh (makhluk) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang 
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berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan rembulan atas seluruh bintang, sesungguhnya ulama 

adalah pewaris pada nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, 

mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil 

bagian yang banyak." 

 

HR Abu Dawud no 3641, At Tirmidzi no 2682 dan ini lafadz beliau. Dishahihkan oleh Al Albaniy 

dalam Shahih Abu Dawud 2/694 dan dikatakan sanadnya jayyid oleh Abdul Qadir Al Arnaauth 

dalam Jaami’ Al Ushul 8/6. 

 

Hadits 5  

Dari Abu Sa’id Al Khudriy  dari Rasulullah  beliau bersabda : “ Akan datang kepada kalian 

orang orang yang mencar ilmu, jika kalian melihat mereka maka ucapkanlah : “ Selamat datang 

dengan wasiat Rasulullah .” Dan cukupilah mereka.” Aku bertanya kepada Al Hakam : “ Apa 

yang dimaksud dengan cukupilah ? “ Beliau menjawab : “ Ajarilah.” 

 

HR Ibnu Maajah no 247 dan dihasankan oleh Al Albaaniy dalam Ash Shahihah no 280. 

 

Hadits 6 

 

Dari Ibnu Syihaab berkata : berkata Humaid bin ‘Abdirrahman saya mendengar Mu’awiyyah  

berkhuthah dimana beliau berkata : saya mendengar Rasulullah  bersabda : “ Siapa yang 

dikehendaki kebaikannya oleh Allah maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agama, dan 

sesungguhnya aku adalah pembagi sedangkan yang memberi adalah Allah. Senantiasa ummat ini 

berada diatas perintah Allah, mereka tidak akan celaka karena orang orang yang menyelisihinya 

hingga datang keputusan dari Allah.” 

 

HR Al Bukhari no 71 dan Muslim no 2439. 
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Hadits 7 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud  beliau berkata : bersabda Rasulullah  : “ Tidak boleh hasad kecuali 

pada dua hal : seseorang yang diberi oleh Allah harta dan dia membelanjakannya dalam 

kebenaran dan seseorang yang Allah berikan hikmah (ilmu) dimana dia memutuskan dengannya 

dan mengajarkannya.” 

 

HR Al Bukhari no 1409 dan Muslim no 816. 

 

Hadits 8 

 
Dari Abu Hurairah  bahwasanya Rasulullah  bersabda : “ Apabila mati manusia maka akan 

terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan 

anak shalih yang mendoakannya.”  

 

HR Muslim no 1631. 

 

Hadits 9 

 
Dari Hudzaifah  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Keutamaan menuntut ilmu lebih baik 

daripada keutamaan ‘ibadah, dan sebaik baik agama kalian adalah sikap waraa’.” 

 

HR Al Haakim 1/93 dan ini adalah lafadz beliau – Adz Dzahabiy berkata : “ Diatas syarat Al 

Bukhari dan Muslim “ , Al Mundziri berkata : Diriwayatkan oleh Ath Thabraani dalam Al 

Awsaath no 3960 dan Al Bazaar dengan sanad yang hasan, lihat Shahih At Targhib no 68. 
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Hadits 10 

 
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘ Ash  berkata : saya mendengar Rasulullah  bersabda :                 

“ Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah 

mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka 

manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya 

mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.” 

 

HR Al Bukhari no 100 dan ini adalah lafadznya, Muslim no 2673.   

 

Hadits 11 

 

 
Dari Abu Kabsyah Al Anamaariy  bahwasanya dia mendengar Rasulullah  bersabda : 

"Sesungguhnya dunia itu untuk empat orang :  seorang hamba yang dikarunia Allah harta dan 

ilmu, dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah dan dengan harta ia menyambung silaturrahim dan 

ia mengetahui Allah memiliki hak padanya dan ini adalah tingkatan yang paling baik. 

Selanjutnya hamba yang diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta, niatnya tulus, ia berkata : 

Andai saja aku memiliki harta niscaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan, maka ia 

mendapatkan apa yang ia niatkan, pahala mereka berdua sama. Selanjutnya hamba yang diberi 

harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, ia melangkah serampangan tanpa ilmu dengan 

menggunakan hartanya, ia tidak takut kepada Rabbnya dengan harta itu dan tidak menyambung 

silaturrahim serta tidak mengetahui hak Allah padanya, ini adalah tingkatan terburuk. 

Selanjutnya orang yang tidak diberi Allah harta atau pun ilmu, ia bekata : Andai aku punya harta 
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tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan yang serampangan dengan hartanya, 

dan dengan niatnya  dosa keduanya sama." 

 

HR At Tirmidzi no 2325 dan beliau berkata hadits ini hasan shahih, dishahihkan oleh Al Albaniy 

dalam Shahih At Targhib no 14 dan Misykah no 5287 

  

Hadits 12 

 
Dari Ibnu Abbas  beliau berkata : bahwasanya Rasulullah  dirumah Maimunah maka aku 

menyediakan untuk beliau air wudhu, berkata Maimunah kepadanya : “ Telah disediakan 

untukmu wahai Rasulullah air berwudhu oleh Ibnu Abbas.” Maka bersabda Rasulullah  : “ Ya 

Allah, pahamkanlah dia dengan agama dan jadikanlah dia alim dalam tafsir.” 

 

HR Al Hakim dalam Al Mustadraak no 6280 dan beliau berkata : hadits ini sanadnya shahih dan 

tidak dikeluarkan oleh mereka. Ucapan Al Hakim ini keliru karena Al Bukhari meriwayatkan 

pula dalam shahihnya no 144, begitu pula Muslim dalam shahihnya no 2477. Riwayat Al Hakim 

dishahihkan oleh Adz Dzahabiy rahimahullah. 

 

Hadits 13 

  

Dari Sa'id bin Jubair dia berkata : "Saya telah berkata kepada Ibnu ‘Abbas  bahwasanya Nauf Al 

Bikaali mengatakan bahwa Musa  yang berada di tengah kaum Bani Israil bukanlah Musa 

yang menyertai Khidhir." Ibnu Abbas berkata : “ Berdustalah musuh Allah, saya pernah 

mendengar Ubay bin Ka'ab berkata : saya mendengar Rasulullah  bersabda : “ Suatu ketika 

Nabi Musa  berdiri untuk berkhutbah di hadapan kaum Bani Israil,  setelah itu, seseorang 
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bertanya kepadanya : Hai Musa, siapakah orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini ?“ 

Nabi Musa  menjawab : “Akulah orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini.” 

Rasulullah  berkata : Oleh karena itu, Allah membantah Musa , karena ia tidak menyadarkan 

ilmu yang diperolehnya itu adalah dari Allah. Lalu Allah  mewahyukan kepada Musa : “Hai 

Musa, sesungguhnya ada seorang hambaKu yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu 

dan ia sekarang berada di pertemuan dua lautan.” Nabi Musa  bertanya : “ Ya Tuhan, 

bagaimana caranya saya dapat bertemu dengan hambaMu itu ? “ 

 

HR Al Bukhari no 122 dan Muslim no 2380 – ini adalah lafadznya, kelanjutan hadits ini masih 

panjang. 

 

Hadits 14 

Dari Zaid bin Tsaabit  berkata : aku mendengar Rasulullah  bersabda : “ Semoga Allah 

memperindah wajah seseorang yang mendengar hadits dariku lalu menghafal dan 

menyampaikannya kepada orang lain, berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang 

yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak memahami apa yang dibawa.” 

 

HR Abu Dawud no 3660 dan ini lafadznya, At Tirmidzi no 2795, Ibnu Maajah no 3056. Dalam Az 

Zawaa’id dikatakan : riwayat ini terdapat didalamnya Muhammad bin Ishaaq dan dia mudallis 

serta meriwayatkan dengan ‘an’anah, akan tetapi matannya shahih dan dishahihkan oleh Al 

Albaniy dalam Ash Shahihah no 403. 

 

Hadits 15 

 
Dari Abu Hurairah   : Rasulullah  ditanya : "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling 

mulia?" Beliau  menjawab : "Orang yang paling bertaqwa", mereka berkata : "Bukan itu yang 

kami tanyakan" Beliau  berkata : "Kalau begitu Yusuf Nabi Allah, putra dari Nabi Allah putra 

Khalilullah (kekasih Allah, Ibrahim  )". Mereka berkata lagi :"Bukan itu yang kami tanyakan" 
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Beliau  berkata : "Apakah yang kalian maksudkan tentang kalangan bangsa Arab? “ Orang yang 

terbaik di zaman jahiliyyah akan menjadi yang terbaik pula di masa Islam jika mereka 

memahami Islam." 

 

HR Al Bukhari no 3353 dan Muslim no 2378. 

 

Hadits 16 

 

 
Dari Maalik bin Al Huwayrits  beliau berkata : "Kami datang menemui Nabi , saat itu kami 

adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau  selama dua 

puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika 

beliau menganggap bahwa kami telah ingin atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya 

kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada 

beliau. Kemudian beliau  bersabda : "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah 

bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Beliau  lantas menyebutkan 

sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau  mengatakan: "Shalatlah kalian seperti kalian 

melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian 

mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara 

kalian." 

 
 HR Al Bukhari no 6008 dan ini lafadznya, Muslim no 674. 

 

Hadits 17 

http://www.alukah.net/sharia/0/19292/
http://www.alukah.net/sharia/0/19292/
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Dari Abu Musa Al Asy’ariy  dari Nabi  bersabda : "Ada tiga kelompok manusia yang akan 

diberi pahala dua kali. Seorang laki-laki yang memiliki seorang budak wanita dimana dia 

mengajarinya dengan pengajaran yang baik kemudian mendidik dengan pendidikan yang baik 

lalu dia membebaskannya kemudian menikahinya, maka bagi orang ini mendapat dua pahala. 

Seorang mu'min dari kalangan ahlul kitab dimana sebelumnya dia adalah orang yang beriman 

kemudian dia beriman kepada Nabi , maka baginya dua pahala. Dan seorang budak yang 

menunaikan hak-hak Allah dan juga setia kepada tuannya". Kemudian Asy Sya'biy berkata : "Aku 

berikan dia kepadamu tanpa imbalan sedikitpun". Orang yang diberikannya itu adalah seorang 

yang sedang menempuh perjalanan menuju Madinah dalam keadaan sangat lemah. 

 
HR Al Bukhari no 3011 dan ini lafadznya, Muslim no 154. 

 

Hadits 18 

 
Dari ‘Uqbah bin ‘Aamir  berkata : Rasulullah  keluar sementara kami sedang berada di 

Shuffah, kemudian beliau  bertanya : "Siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke 

Buthhan atau ke Aqiq, lalu ia pulang dengan membawa dua ekor unta yang gemuk-gemuk 

dengan tanpa membawa dosa dan tidak pula memutuskan silaturahmi?" Maka kami pun 

menjawab : "Kami semua menyukai hal itu." Beliau  melanjutkan : "Sungguh, salah seorang dari 

kalian pergi ke masjid lalu ia mempelajari atau membaca dua ayat dari Kitabullah  adalah lebih 

baik baginya daripada dua unta, tiga (ayat) lebih baik dari tiga ekor unta, empat ayat lebih baik 

daripada empat ekor unta dan berapa pun jumlah unta." 

HR Muslim no 803. 
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Hadits 19 

: 

: [159: 

[160

.

Dari Abu Hurairah  berkata : " Sesungguhnya orang-orang mengatakan : " Abu Hurairah 

adalah yang paling banyak (menyampaikan hadits dari Rasulullah  ), kalau bukan karena dua 

ayat alam Kitabullah aku tidak akan menyampaikannya." Lalu dia membaca ayat :                             

“(Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa 

penjelasan dan petunjuk)…hingga akhir ayat…(Allah Maha Penyayang)”  (QS Al Baqarah : 159-

160). Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan Muhajirin, mereka disibukkan dengan 

perdagangan di pasar-pasar, dan saudara-saudara kita dari kalangan Anshar, mereka disibukkan 

dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka, sementara Abu Hurairah selalu 

menyertai Rasulullah  dalam keadaan lapar, ia selalu hadir saat orang-orang tidak bisa hadir, 

dan ia dapat menghafal saat orang-orang tidak bisa menghafalnya." 

 

HR Al Bukhari no 118. 

 

Hadits 20 

 

Dari ‘Utsman bin Affan  dari Nabi  beliau bersabda : “ Sebaik baik diantara kalian adalah yang 

mempelajari Al Qur-an dan  yang mengajarkannya.”  

 

HR Al Bukhari no 5027. 
 

Hadits 21 



40 hadits tentang keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu 

 

 
abu asma andre    13 
 

 
Dari Abu Sa'id Al Khudriy  bahwa seorang wanita menemui Rasulullah  dan menyampaikan 

masalahnya : "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki sudah biasa datang kepadamu untuk mendengar 

hadits, maka berilah kami giliran harimu sehingga kami bisa menemuimu dan anda dapat 

mengajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepada anda." Rasulullah  

menyetujuinya dengan bersabda :  "Boleh, berkumpullah kalian pada hari ini dan ini, di tempat si 

fulan dan fulan" maka para wanita berkumpul dan Rasulullah  mengajari mereka ilmu yang 

telah Allah ajarkan kepada beliau. Kemudian Rasulullah  mengatakan kepada para wanita itu : 

"Tidaklah salah seorang di antara kalian melahirkan tiga anak (yang shalih), kecuali ketiga anak 

itu akan menjadi penghalang neraka baginya." Maka ada seorang wanita yang bertanya : “ Wahai 

Rasulullah, bagaimana kalau hanya dua ?" Wanita itu mengulanginya hingga dua kali. Maka 

Rasulullah  menjawab  "Sekalipun hanya dua, sekalipun hanya dua." 

 

HR Al Bukhari no 7310. 

 

Hadits 22 

34
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34
 

Dari Abu Hurairah  berkata : Rasulullah  bersabda :  “ Kalian bertanyalah kepadaku.” Namun 

mereka takut dan segan untuk bertanya kepada beliau. Maka seorang laki-laki datang lalu duduk 

dihadapan kedua lutut beliau, laki-laki itu bertanya : “ Wahai Rasulullah, apakah Islam itu ? “ 

Beliau  menjawab : “ Islam adalah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, 

mendirikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadhan.”  Dia berkata : “ Kamu benar.” 

Lalu dia bertanya lagi : “ Wahai Rasulullah, apakah iman itu ? “ Beliau  menjawab : “ Kamu 

beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, beriman kepada kejadian pertemuan dengan-

Nya, beriman kepada para Rasul-Nya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan serta 

beriman kepada takdir semuanya.” Dia berkata : “Kamu benar.”  Lalu dia bertanya lagi : “ Wahai 

Rasulullah, apakah ihsan itu ? “ Beliau menjawab : “ Kamu takut (khasyyah) kepada Allah 

seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia 

melihatmu.” Dia berkata : “ Kamu benar.” Lalu dia bertanya lagi : “ Wahai Rasulullah, kapankah 

hari kiamat itu ? “ Beliau menjawab : “ Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih 

mengetahui jawaban-Nya daripada orang yang bertanya, akan tetapi aku akan menceritakan 

kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu bila kamu melihat hamba wanita melahirkan tuan-Nya. 

Itulah salah satu tanda-tandanya dan bila kamu melihat orang yang tanpa alas kaki telanjang, 

tuli, bisu menjadi pemimpin manusia dibumi, itulah salah satu tanda-tandanya dan apabila kamu 

melihat penggembala kambing saling berlomba tinggi-tinggian dalam (mendirikan) bangunan. 
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Itulah salah satu tanda-tandanya dalam lima tanda-tanda dari keghaiban, tidak ada yang 

mengetahuinya kecuali Allah, " kemudian beliau  membaca : “ Sesungguhnya Allah, hanya pada 

sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan 

pasti) apa yang akan diusahakan-Nya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di 

bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal " (QS 

Luqman : 34). Kemudian laki-laki tersebut bangun dan pergi, maka   bersabda : "Panggillah dia 

menghadapku ! “ Maka dia dicari, namun mereka tidak mendapatkan-Nya. Maka Rasulullah  

bersabda : "Laki-laki ini adalah Jibril yang berkeinginan agar kalian mempelajari (agama) karena 

kalian tidak bertanya'." 

 

HR Al Bukhari no 50 dan Muslim no 10 dan ini lafadz Muslim.  

 
Hadits 23 

 

 
Dari ‘Aisyah  beliau berkata : bahwa Rasulullah  pernah melakukan sesuatu sebagai bentuk 

kemudahan, akan tetapi sebagian orang ada yang meninggalkannya. Ketika hal ini sampai 

kepada Rasulullah  maka setelah beliau memuji Allah dan menyanjungNya beliau bersabda : 

"Apa alasan mereka itu mengingkari sesuatu yang aku lakukan demi Allah, aku adalah manusia 

yang paling mengenal Allah dan paling takut kepada-Nya." 

 

HR Al Bukhari no 7301 dan Muslim no 2356 
 
 
Hadits 24 

 
Dari Anas bin Maalik  berkata : “ Aku akan menceritakan hadits kepada kalian dimana setelah 

ini tidak ada lagi yang akan menceritakannya kepada kalian setelahku, Rasulullah  bersabda : 

"Diantara tanda hari kiamat datang adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, merajalelanya 

perzinahan, banyaknya orang yang meminum khamer dan sedikitnya kaum laki-laki serta 
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banyaknya kaum wanita hingga jika ada lima puluh orang wanita namun hanya ada satu orang 

laki-laki dari mereka." 

 

HR Al Bukhari no 81 dan Muslim no 2671. 
 

Hadits 25 

 
Dari Jaabir  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Memintalah kepada Allah ilmu yang 

bermanfaat dan berindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.” 

 

HR Ibnu Maajah no 3843 , Al Bushiriy berkata dalam Az Zawaa’id : “ Sanadnya shahih dan 

rijalnya tsiqah.”  Dan dihasankan oleh Al Albaaniy sebagaimana dalam Ash Shahihah no 1511, 

Syaikh Syu’aib Al Arnaauth berkata dalam Tahqiq Sunan Ibnu Majah 5/15 : “ Shahih lighairihi.”  

 

Hadits 26 

 
Dari Abu Hurairah  beliau berkata : bersabda Rasulullah  :  “ Ya Allah berilah aku manfaat 

atas apa yang aku ketahui dan ajarkanlah apa yang membawa manfaat bagiku dan 

tambahkanlah ilmu untukku, segala puji bagi Allah atas  seluruh keadaan dan aku berlindung 

kepadaMu dari neraka.” 
 

HR At Tirmidzi no 3599 dan ini lafadznya beliau berkata : hasan gharib, Ibnu Majah no 251, Al 

Haakim 1/510 dan beliau berkata: “ shahih atas Muslim “  dan disepakati oleh Adz Dzahabiy 

dikatakan oleh Al Haitsami dalam Majmu Az Zawaa’id 10/181 : “ Riwayat Suhail bin ‘Iyaasy dari 

ahlul Madinah lemah.” 

 

Adapun yang dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no 3152 tanpa lafadz 
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Hadits 27 

 
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr  beliau berkata : bahwasanya Rasulullah  berdoa : “ Ya Allah, aku 

berlindung kepadaMu dari hati yang tidak khusyu’, dari doa yang tidak didengar, dari jiwa yang 

tidak pernah kenyang dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadaMu dari 

keempat hal tersebut.” 

 

HR An Nasaa’i 8/284, Ibnu Maajah no 250 dan ini lafadznya, berkata Al Albaniy dalam Ash 

Shahihah 3/1113 : shahih. 

 

Hadits 28 

 
 

Dari ‘Umar bin Khaththab  beliau berkata : saya mendengar Nabi  kalian bersabda :                     

“ Sesungguhnya ulama apabila menghadap Rabbnya maka Mu’adz ada didepan mereka berada 

dalam kemuliaan.” 

 

HR Abu Nu’aim dalam Hilyah 1/228 dan ini lafadznya, Ibnu Sa’ad dalam Ath Thabaqaat. 

Disebutkan oleh Al Albaniy dalam Ash Shahihah no 1091 : “ dengan keseluruhan jalannya maka 

hadits ini shahih.” 

 

Hadits 29 
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Dari Abdullah bin Mas’ud  beliau berkata : bersabda Rasulullah  : “ Tidaklah seseorang 

mengalami kesedihan dan tidak pula duka, lalu ia mengucapkan : Ya Allah, sesungguhnya aku 

adalah hambaMu, anak hambaMu dan anak hamba wanitaMu, ubun-ubunku berada di 

tanganMu, hukumMu berlaku padaku dan ketetapanMu padaku adalah adil. Aku memohon 

kepadaMu dengan segenap namaMu atau yang Engkau namai diriMu dengannya, atau yang 

Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukMu atau engkau turunkan di dalam kitabMu 

atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisiMu agar Engkau menjadikan Al Qur-an sebagai 

penyejuk hatiku dan cahaya dadaku serta penawar kesedihanku dan pelenyap dukaku.” Kecuali 

Allah akan menghilangkan kesedihan dan kedukaan serta menggantinya dengan jalan keluar." Ia 

berkata : Lalu dikatakan : Wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya? Beliau  

menjawab : " Tentu, orang yang telah mendengarnya semestinya mempelajarinya." 

 

HR Imam Ahmad 5/3712 dan ini lafadz beliau. Dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Shahih 

Kalimatut Thayyib no 123. 

 

Hadits 30 

 
Dari Abu Hurairah  berkata : Rasulullah  bersabda : “ Siapa yang mempelajari ilmu untuk 

mencari wajah Allah dan tidaklah dia mempelajari ilmu melainkan untuk mendapatkan 

kemuliaan dan tujuan dunia melainkan dia tidak akan menjumpai bau surga pada hari kiamat.”  

 

HR Abu Daud no 3664 dan ini lafadznya, At Tirmidzi no 2655 dan dia berkata : hasan gharib. 

Syaikh Ahmad Syaakir berkata : sanadnya shahih dan dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Al 

Iqtidhaa no 102. 

 

Hadits 31 

 

Dari Abu Hurairah  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Siapa yang datang ke masjid ini dan 

tidaklah dia datang melainkan untuk kebaikan yang dia pelajari atau dia ajarkan maka seperti 
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kedudukan seseorang yang berjihad dijalan Allah, dan siapa yang hadir akan tetapi tujuan untuk 

selain itu maka seperti seseorang yang melihat perhiasan yang bukan miliknya.” 

 

HR Ibnu Maajah no 227 dan ini lafadznya, Al Albani menshahihkannya dalam Shahihul Jaami’ 

3/278 no 6060. 

 

Hadits 32 

 

Dari Abu Hurairah  dia berkata Rasulullah  bersabda : "Barangsiapa ditanya tentang suatu 

ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka ia akan dicambuk dengan cambuk yang terbuat 

dari api pada hari kiamat." 

 

HR Ahmad 2/263, Abu Daud no 3658,  At Tirmidzi no 2649 dan dia berkata : hadits hasan, Ibnu 

Majah no 24, dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Misykaah no 223. 

 

Hadits 33 

 

Dari ‘Utsman  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Siapa yang mati dalam keadaan mengetahui 

bahwa tidak ada Illah yang berhak diibadahi dengan sebenar benarnya melainkan Allah, maka 

dia akan masuk surga.” 

 

HR Muslim no 26. 
 

Hadits 34 

 
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr  beliau berkata : bahwasanya Rasulullah  bersabda : “ Sampaikan 

dariku walaupun hanya satu ayat, dan ceritakan dari Bani Israail jangan merasa sungkan. Siapa 

yang berdusta atas namaku secara sengaja maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di 

neraka.” 
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HR Al Bukhari no 3461. 
 

Hadits 35 

 
Dari Zaid bin Tsaabit  beliau berkata : Rasulullah  memerintahkanku untuk mempelajari 

bahasa yahudi dan beliau berkata : “ Sungguh aku tidak merasa aman dari makarnya orang 

yahudi atas tulisanku.” Maka aku mempelajari bahasa yahudi dalam waktu lewat setengah bulan 

sampai aku menguasainya. Lalu aku menulis untuk beliau apabila beliau mau menulis dan 

membacakan surat untuk beliau bila beliau mendapatkan surat.”  

 

HR Abu Daud no 3654,  At Tirmidzi no2715 dan dihasankan Syu’aib Al Arnauth rahimahullah 

dan dihasankan pula oleh Al Albaniy dalam Misykaah no 4659. 

 

Hadits 36 

 
Dari Anas bin Malik  berkata : Rasulullah  bersabda: “ Ada dua kelompok manusia yang tidak 

pernah kenyang, orang yang tidak pernah kenyang didalam mencari ilmu dan orang yang tidak 

pernah kenyang didalam mencari dunia.” 

 

HR Al Haakim 1/92 dan dihasankan oleh Husein As’ad dalam tahqiqnya terhadap Sunan Ad 

Darimi no343 

 

Hadits 37 
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Dari Aisyah  bahwa Asma' bertanya kepada Nabi  tentang mandinya orang yang haid. Maka 

beliau  bersabda : "Salah seorang dari kalian hendaklah mengambil airnya dan tanaman bidara, 

lalu dia bersuci, lalu membaguskan bersucinya, kemudian menyiramkan air pada kepalanya, lalu 

memijat-mijatnya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya, kemudian 

menyiramkan air padanya, kemudian dia mengambil kapas bermisik, lalu bersuci dengannya.” 

Lalu Asma' berkata : “ Bagaimana dia bersuci dengannya ?”  Beliau  bersabda : “ Subhanallah, 

bersucilah kamu dengannya. “ Lalu Aisyah berkata - seakan-akan dia menutupi hal tersebut, 

'kamu sapu bekas-bekas darah.' Dan dia bertanya kepada beliau  tentang mandi junub, maka 

beliau  bersabda : “ Hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya 

bersuci, atau bersangat-sangat dalam bersuci kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu 

memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya.' Lalu 

Aisyah berkata : “ Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar yang rasa malu tidak menghalangi 

mereka untuk mendalami masalah agamanya."  

 

HR Muslim no 332  

 

Hadits 38 

 
Dari Abu Barzah Al Aslamiy  beliau berkata : Rasulullah  bersabda : “ Tidak akan bergeser 

telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya tentang umurnya 

dipergunakan untuk apa, dari ilmunya apa yang diamalkan, hartanya darimana didapat dan 

untuk apa dikeluarkan dan letih jasadnya untuk apa.”  

 

HR At Tirmidzi no 2417 dan beliau berkata : hadits hasan shahih.” Dishahihkan Al Albaniy 

rahimahullah dalam Ash Shahihah no 946. 
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Hadits 39 

 
Dari Jaabir bin ‘Abdillah  bahwasanya Nabi  bersabda : “ Janganlah seseorang diantara kalian 

belajar untuk membanggakan diri dihadapan ulama atau untuk membantah orang orang bodoh 

atau untuk menarik perhatian manusia didalam majelis, maka siapa yang melakukan hal 

tersebut baginya neraka neraka.” 

 

HR Ibnu Maajah no 254, dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Shahih At Targhib no 102. 

  

Hadits 40 

: 

 
Dari Abu Hurairah  dan ‘Abdullah bin ‘Umar  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Akan 

membawa ilmu ini dari setiap generasinya orang orang yang adil yang akan menghilangkan 

penyelewengan orang orang yang melampaui batas, membongkar kedustaan orang orang yang 

berbuat kebatilan dan takwil orang orang yang jahil.” 

 

HR Al Bazaar 1/86, Ibnu Abdil Barr dalam At Tamhid 1/58, Shahih At Targhib no 102 

 

 

Inilah yang Allah mudahkan bagi saya untuk mengumpulkan  “ 40 Hadits Tentang Keutamaan 

Ilmu dan Keutamaan Menuntut Ilmu “ semoga yang sederhana ini bisa membawa manfaat – bagi 

saya, orang tua saya, anak dan istri serta seluruh kaum muslimin.  
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